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Hoofdstuk 3. Spontane-taalanalyses 
 

3.1 Inleiding 
 
Om inzicht te krijgen in de taalstoornis van een afasiepatiënt wordt heden ten dage 
voornamelijk vertrouwd op de resultaten van taaltests, variërend van losse tests die 
focussen op een specifiek aspect van de taalstoornis, tot complete (al dan niet 
gestandaardiseerde) testbatterijen. In sommige gevallen wordt daarbij ook gekeken 
naar de spontane taal, maar van een uitgebreide analyse van de spontane taal is 
slechts zelden sprake. Dit wekt verbazing op, want zoals Prins al constateerde:  
 

“Afwijkingen in de spontane taal zijn doorgaans niet alleen de meest 
opvallende, maar voor de patiënt en zijn omgeving ook meest deprimerende 
manifestatie van een afasie, en een vooruitgang in de spontane taal is zowel 
het meest fundamentele therapiedoel als de meest relevante indicator voor 
herstel, m.a.w. het is voor de patiënt uiteraard veel belangrijker om weer een 
min of meer normaal gesprek te kunnen voeren dan om op commando een 
aantal voorwerpen te benoemen of zinnen na te zeggen.” (Prins, 1987, p.184) 

 
In dit hoofdstuk zal aan de orde komen op welke manier de spontane taal van afatici 
en de veranderingen daarin tot nu toe geanalyseerd zijn en welke voor- en nadelen 
de verschillende methoden hebben. Daarbij zal ook besproken worden waarom 
spontane-taalanalyses nog zo zelden worden uitgevoerd en in hoeverre de bestaande 
methoden geschikt zouden zijn voor het analyseren van spontaan herstel van de 
spontane taal bij acute afasiepatiënten. Zoals in paragraaf 1.6 al werd vermeld, is er 
overigens een duidelijk onderscheid te maken tussen spontane en semi-spontane 
taal, vooral wat betreft de mogelijkheid om de uitingen van proefpersonen op 
inhoudelijke correctheid te controleren. In veel onderzoeken wordt een dergelijk 
onderscheid echter niet zo strikt aangehouden: veel ‘spontane’ taalmaten die in de 
onderzoeksliteratuur worden beschreven, zijn in feite bedoeld voor de analyse van 
semi-spontane taal, uitgelokt met één specifieke stimulus (zoals de 
‘Koekjesdiefstalplaat’ van de BDAE). Deze taalmaten kunnen dan ook meestal niet 
worden gebruikt bij een andere dan de oorspronkelijke stimulus, laat staan voor de 
analyse van spontane taal in interviewsituaties, omdat eventueel beschikbare normen 
stimulus-specifiek zijn. Taalmaten voor de analyse van semi-spontane taal zullen 
hier dan ook buiten beschouwing blijven. 
 

3.2 Analyses van spontane taal in een interview 
 
De analyse van spontane-taalinterviews kan op verschillende manieren plaatsvinden.  
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Ten eerste moet er een onderscheid worden gemaakt tussen beoordelingsschalen 
enerzijds en spontane-taalmaten anderzijds.  
Bij beoordelingsschalen wordt een spontane-taalsample beluisterd door één of 
meerdere beoordelaars, die vervolgens een score of een bepaalde kwalificatie 
(bijvoorbeeld: ‘spreekt vloeiend’ of ‘geen semantische parafasieën’) moeten 
toekennen. Een dergelijk oordeel is grotendeels subjectief: de extreme scores en 
kwalificaties zullen in de praktijk door alle beoordelaars op dezelfde manier 
toegekend worden, maar de scores en kwalificaties daartussenin, die voor het volgen 
van eventueel herstel het interessantst zijn, verlagen de interbeoordelaars-
betrouwbaarheid van dergelijke schalen soms dramatisch. 
Bij spontane-taalmaten wordt over het algemeen geen oordeel gegeven, maar wordt 
zo objectief mogelijk geteld (‘gescoord’) hoe vaak bepaalde talige verschijnselen 
voorkomen in een transcript van een spontane-taalsample. Hoewel spontane-
taalmaten bekend staan als veel objectievere meetinstrumenten dan beoordelings-
schalen, kan het sterk afhangen van de definitie van een individuele taalmaat in 
hoeverre subjectieve oordelen toch een rol kunnen spelen bij het berekenen van die 
maat. Zo kan het zijn dat een taalmaat als Gemiddelde Zinslengte in geschreven taal 
een hoge mate van objectiviteit en betrouwbaarheid kent, terwijl het equivalent van 
die maat in gesproken taal, Gemiddelde Uitingslengte (MLU; Mean Length of 

Utterance), in sterke mate afhankelijk is van hoe men de grenzen van een uiting 
denkt vast te stellen. Bij de MLU is er overigens sprake van een paradoxale situatie: 
de MLU is vanwege de problemen met het vaststellen van uitingsgrenzen in 
gesproken taal minder geschikt voor gebruik bij afatische patiënten met syntactische 
problemen (agrammatisme en paragrammatisme), terwijl veranderingen in een 
dergelijke maat juist bij deze subgroep aanwijzingen voor het herstel zouden kunnen 
zijn.  
Een tweede onderscheid, dat nauw verwant is met het onderscheid tussen 
‘subjectieve’ beoordelingsschalen tegenover ‘objectieve’ spontane-taalmaten, is het 
onderscheid tussen een kwantitatieve en een kwalitatieve benadering. Bij een 
kwantitatieve benadering worden taalsamples bekeken aan de hand van een aantal 
van tevoren vastgestelde taalmaten (of beoordelingsschalen), terwijl bij een 
kwalitatieve benadering de te gebruiken meetinstrumenten worden bepaald aan de 
hand van de gevonden verschijnselen in een sample (of een gedeelte daarvan). Hoe 
een sample bestudeerd zal worden staat in een kwalitatieve benadering dus van 
tevoren nog niet helemaal vast. Een dergelijke kwalitatieve benadering wordt vaak 
gebruikt in onderzoeken die zich bezighouden met Conversatie Analyse (CA). Een 
uitgebreid overzicht van de methodologie en de voor- en nadelen van Conversatie 
Analyse is te vinden in Damico, Simmons-Mackie, Oelschlaeger, Elman & 
Armstrong (1999) en Damico, Oelschlaeger & Simmons-Mackie (1999). Ondanks 
het sterk subjectieve karakter en andere methodologische bezwaren tegen de 
kwalitatieve benadering (zoals de onmogelijkheid om daarmee groepsonderzoek te 
verrichten), kan een kwalitatieve analyse in sommige gevallen toch zinvol zijn, 
bijvoorbeeld bij het zichtbaar maken van communicatieve en pragmatische 
problemen tussen chronisch afatische patiënten en hun gesprekspartners. Met behulp 
van communicatieadviezen worden de gesprekspartners dan in staat gesteld om de 
communicatie met de afatische patiënt beter (bijvoorbeeld gestructureerder of 
minder conflictueus) te laten verlopen. Voor de analyse van acute afasiepatiënten is 
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een dergelijke benadering echter niet geschikt, met name omdat de communicatieve 
en pragmatische problemen tussen de patiënt en zijn gesprekspartners in de acute 
fase nog niet bekend zijn en pas geïnventariseerd kunnen worden als de patiënt weer 
terug is in zijn vertrouwde omgeving. Een kwantitatieve benadering lijkt dan ook 
meer voor de hand te liggen. 
Van de verschillende soorten meetinstrumenten die mogelijk geschikt zijn voor de 
analyse van spontane taal in de acute fase (beoordelingsschalen en objectieve 
kwantitatieve taalmaten) zullen de voornaamste representanten in de volgende 
paragrafen worden besproken. 
 
 
3.2.1 Beoordelingsschalen 
 
De meeste beoordelingsschalen voor spontane taal maken deel uit van 
gestandaardiseerde testbatterijen voor afasie. Internationaal gezien is de Boston 

Diagnostic Aphasia Examination (BDAE: Goodglass & Kaplan, 1972; 1983a; 
Goodglass, Kaplan & Barresi, 2001) ongetwijfeld de bekendste testbatterij, gezien 
de vele onderzoeken die hiervan gebruik hebben gemaakt. Een goede tweede is de 
Western Aphasia Battery (WAB: Kertesz, 1982; Kertesz & Poole, 1974). In 
Nederland worden meestal twee andere tests gebruikt: de SAN-test (ontwikkeld door 
de Stichting Afasie Nederland; Deelman, Koning-Haanstra, Liebrand & Van den 
Burg, 1987) en de Akense Afasie Test (Graetz et al., 1992), een bewerking en 
vertaling van de Duitse Aachener Aphasie Test (AAT: Huber et al., 1983).  
 
De eerste editie van de BDAE heeft een beoordelingsschaal en een ‘profiel’ voor de 
spontane taal. Aan de hand van de beoordelingsschaal, de Aphasia Severity Rating 

Scale (ASRS), wordt een score tussen 0 en 5 toegekend, waarbij vooral wordt 
gekeken naar de gevolgen van de afasie voor de communicatiemogelijkheden van de 
patiënt en naar diens bijdrage aan de conversatie. Het profiel, de Rating Scale 

Profile of Speech Characteristics (RSPSC), bestaat uit zeven aparte schalen met een 
score tussen 1 en 7: Melodic Line, Phrase Length, Articulatory Agility, Grammatical 

Form, Paraphasia in Running Speech, Word Finding en Auditory Comprehension. 
De eerste zes van deze schalen worden gescoord aan de hand van een spontane-
taalinterview en een beschrijving van een afbeelding (de Koekjesdiefstalplaat). Het 
toekennen van de scores vindt plaats tijdens of (bij voorkeur) na afloop van het 
onderzoek. De schaal voor Auditory Comprehension is gebaseerd op de gemiddelde 
score op vier testjes voor auditief begrip en staat dus los van het spontane-
taalinterview. Op basis van de score op de ASRS en het profiel op de RSPSC kan de 
patiënt ingedeeld worden in één van de klassieke afasietypen (zie paragraaf 1.8). 
In de tweede en derde editie van de BDAE is de RSPSC op sommige punten 
aangepast. Zo is er in de tweede editie een achtste schaal toegevoegd, Repetition, die 
eveneens gebaseerd is op testresultaten. In de derde editie is deze schaal gewijzigd 
in Sentence Repetition en zijn bij een aantal schalen de omschrijvingen bij de scores 
aangepast. 
De derde editie van de BDAE biedt ook de mogelijkheid om tijdens de afname te 
kiezen voor een uitgebreidere versie van bepaalde onderdelen, waaronder een 
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analyse van het spontane-taalinterview en de beschrijving van de Koekjesdiefstal-
plaat (eventueel nog aangevuld met de beschrijving van een aantal stripverhaaltjes 
op basis van de fabels van Aesopus). Deze analyse voorziet in een indeling in 
uitingen en is vooral gericht op de complexiteit van de uiting. Daarnaast wordt het 
aantal agrammatische weglatingen geteld. Uiteindelijk moeten de analyses leiden tot 
een algemene indruk van de (syntactische) complexiteit, de Complexity Index, en 
van de mate waarin de patiënt agrammatisch is, de Agrammatism Index. Hiervoor 
zijn percentielscores beschikbaar (althans voor het Engels). 
 
Hoewel de ontwikkeling van de BDAE (met name vanwege het RSPSC-profiel) 
ongetwijfeld historisch gezien van groot belang is geweest voor de afasiologie, 
kleeft er ook een groot aantal nadelen aan de manier waarop de spontane taal in dit 
profiel wordt geanalyseerd, waarvan er hieronder een drietal zal worden besproken.  
Ten eerste leunt de BDAE zwaar op de klassieke afasietypologie. Inmiddels is 
duidelijk geworden dat de meeste afatische patiënten niet goed kunnen worden 
ingedeeld met deze typologie (ongeveer 70% niet, zie: Prins et al., 1978). Daar komt 
nog bij dat het geen zin heeft (zelfs niet volgens voorstanders van de klassieke 
typologie) om acute patiënten in te delen op basis van de klassieke afasietypen (zie 
ook paragraaf 2.3.2). 
Ten tweede wordt de spontane taal niet apart geanalyseerd in het RSPSC-profiel: 
niet alleen wordt er daarbij geen onderscheid gemaakt tussen spontane taal en semi-
spontane taal, ook worden er testresultaten bij het profiel betrokken. Voor de in de 
derde editie toegevoegde Complexity Index en Agrammatism Index geldt eveneens 
dat de resultaten van spontane taal en semi-spontane taal worden samengevoegd.  
Ten derde zijn de schalen moeilijk te gebruiken voor het kwantificeren van het 
herstelverloop, met name de schalen in het RSPSC-profiel. Er worden verschillende 
meeteenheden en kwalificaties gebruikt op de verschillende schalen, maar zelfs 
binnen elke schaal afzonderlijk zijn de kwalificaties soms moeilijk vergelijkbaar. De 
schaal voor Phrase Length loopt bijvoorbeeld van ‘1 woord’ via ‘4 woorden’ naar ‘7 
woorden’, de schaal voor Word Finding loopt van ‘vloeiend zonder informatie’ via 
‘informatie evenredig aan vloeiendheid’ naar ‘uitsluitend inhoudswoorden’. Ook de 
polariteit van de schalen is verschillend: bij Word Finding is het gewenste resultaat 
een score in het midden van de schaal (informatie evenredig aan vloeiendheid), 
terwijl bij de andere schalen de linkerkant van de schaal de slechtst mogelijke score 
representeert en de rechterkant de best mogelijke score. Bovendien is de afstand 
tussen twee punten op de ene schaal niet vergelijkbaar met de afstand tussen twee 
punten op de andere schaal en is het bij de meeste schalen niet duidelijk hoe de 
tussenliggende scores moeten worden geïnterpreteerd: alleen de kwalificaties bij de 
scores 1, 4 en 7 zijn voor elke schaal expliciet weergegeven. 
Ongetwijfeld zijn er meer aanmerkingen te maken met betrekking tot de BDAE (in 
Prins 1987 staat bijvoorbeeld een tiental bezwaren geformuleerd), maar op basis van 
deze drie nadelen lijken de spontane-taalonderdelen van de BDAE al niet zo 
geschikt om herstelverloop vanaf het begin van de acute fase in kaart te brengen. 
De recent toegevoegde (semi-)spontane-taalanalyse kan beschouwd worden als een 
stap in de goede richting, al is het aantal aspecten dat hierbij wordt bekeken erg 
beperkt (uitingscomplexiteit en agrammatisme) en bijna uitsluitend zinvol voor niet-
vloeiende patiënten. 
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De WAB (Kertesz & Poole, 1974; Kertesz, 1982) maakt gebruik van twee 11-
puntsschalen om de spontane taal van patiënten te beoordelen, één schaal voor de 
vloeiendheid (Fluency) en één voor de hoeveelheid overgedragen informatie 
(Information Content). Deze laatste schaal blijkt bij nadere beschouwing echter niet 
de spontane taal te beoordelen, maar gebaseerd te zijn op de informatie die de 
patiënt overdraagt in antwoord op een zestal beknopte standaardvragen29 en tijdens 
de beschrijving van een plaat. De vloeiendheidsschaal beoordeelt wel de spontane 
taal en is per punt zeer uitgebreid omschreven, maar is om verschillende redenen 
toch niet goed bruikbaar. 
Om te beginnen is de ernst van de afasie ongelijk verdeeld over de schaal. Scores 0-
4 zijn alle van toepassing op zeer ernstig afatische patiënten, score 5 en 6 op niet-
vloeiende patiënten, score 7 en 8 op patiënten met fonologisch respectievelijk 
semantisch jargon, score 9 op patiënten met lichte afasie of restafasie en score 10 op 
patiënten zonder problemen. Herstelverloop is op deze schaal niet of nauwelijks in 
kaart te brengen: een patiënt die van score 6 ‘vooruitgaat’ naar score 7 spreekt eerst 
in telegramstijl, maar met meer complete zinnen dan bij score 5 en met een mogelijk 
normaal ritmisch patroon, om vervolgens te vervallen in fonologisch jargon (score 
7).  
Een ander punt van kritiek is dat de vloeiendheidsschaal eigenlijk uiteenvalt in 11 
‘typen’ patiënten met een bepaald syndroom, aangezien bij elk punt een aantal 
verschillende symptomen staat vermeld. Dit levert onoverkomelijke problemen op 
als een patiënt symptomen vertoont die bij verschillende punten staan vermeld en 
maakt het toekennen van een score bij de meeste patiënten vrij willekeurig. 
Bovendien zal een beknopte klinische beschrijving in de meeste gevallen 
makkelijker zijn en meer specifieke informatie bevatten dan een score op deze 
schaal. 
Voor het beschrijven van het herstelverloop in de spontane taal in de acute fase zijn 
de schalen van de WAB dan ook niet bruikbaar. 
 
In de SAN-test (Deelman et al., 1987), die voor het eerst in 1981 verscheen en vanaf 
1976 werd ontwikkeld uit behoefte aan een objectief scoorbare Nederlandstalige 
testbatterij voor afatici, wordt de spontane taal op twee manieren geanalyseerd. Ten 
eerste door het berekenen van het spreektempo om de mate van vloeiendheid te 
bepalen en ten tweede door een beoordeling op een zevenpuntsschaal om de ernst 
van de afasie vast te stellen (het ‘communicatief vermogen’ van de patiënt). Deze 
zevenpuntsschaal is in principe goed bruikbaar en stuit op minder bezwaren dan 
bijvoorbeeld de 11-puntsschaal van de WAB. Zoals bij de meeste beoordelings-
schalen blijft het echter problematisch om een vooruitgang van bijvoorbeeld één 
punt op waarde te schatten (is een vooruitgang van score 1 naar score 2 
vergelijkbaar met een vooruitgang van score 6 naar score 7?). Ook is de beoordeling 
vrij summier: er vindt geen beoordeling op verschillende linguïstische niveaus 
plaats; alleen de algemene ernst wordt beoordeeld. In principe zou deze schaal 
echter wel geschikt kunnen zijn voor gebruik in de acute fase. 
 

                                                           
29 In tegenstelling tot de open ‘standaardvragen’ die voor het uitlokken van spontane taal worden 
gebruikt, zijn deze vragen zodanig geformuleerd dat er maar één of twee korte antwoorden mogelijk zijn.  
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De AAT (Huber et al., 1983; Nederlandse versie: Graetz et al., 1992) is 
tegenwoordig de meest gangbare klinische testbatterij voor het onderzoeken van 
afatische patiënten in Nederland. De spontane taalproductie wordt hierin beoordeeld 
aan de hand van zespunts-beoordelingsschalen (0-5) op zes niveaus: Communicatief 

Gedrag (I), Articulatie en Prosodie (II), Geautomatiseerde Taal (III), Semantische 

Structuur (IV), Fonematische Structuur (V) en Syntactische Structuur (VI). Bij 
sommige punten op deze schalen staan twee of drie mogelijke (combinaties van) 
symptomen vermeld, die dan met A, B en C worden onderscheiden. De resultaten 
van deze schalen worden vervolgens meegenomen in de berekening van het 
uiteindelijke profiel, waarbij de klassieke afasietypologie als richtlijn is gebruikt (het 
profiel van de patiënt kan door middel van een computerprogramma worden 
gematched met verschillende afasietypen). Hier zal alleen gekeken worden naar de 
beoordelingsschalen op zich, aangezien de complete AAT te omvangrijk is om in de 
acute fase bij de meeste patiënten afgenomen te worden. 
De beoordelingsschalen van de AAT vertonen qua opzet gelijkenissen met de 
schalen van de BDAE, maar in tegenstelling tot de schalen van de BDAE is elk punt 
op deze schalen uitgebreid omschreven, wat in termen van klinische bruikbaarheid 
een groot voordeel is. Aan de andere kant worden hierdoor ook enkele nadelen van 
deze beoordelingsschalen zichtbaar. 
Allereerst is schaal I, Communicatief Gedrag, eigenlijk een overkoepelende schaal 
voor de ernst van de afasie, die niet los te zien is van de scores op de andere schalen. 
Ten tweede is de schaal voor Syntactische Structuur geen continue schaal, dat wil 
zeggen: er zit in het midden een plotselinge overgang tussen het ‘niet-vloeiende’ 
syntactische patroon (score 1 en 2) en het ‘vloeiende’ patroon (score 3 en 4). Dit 
heeft tot gevolg dat een herstellende niet-vloeiende patiënt vanaf score 2 (korte 
syntactisch meestal niet volledige zinnen) eigenlijk alleen nog vooruit kan gaan naar 
score 5 (geen syntactische stoornissen), want een vooruitgang naar score 3 (lange 
complexe zinnen met bijvoorbeeld veel foutieve flexievormen) is niet erg 
waarschijnlijk. Andersom kunnen vloeiende patiënten op deze schaal niet lager dan 
3 scoren, ondanks zeer ernstige syntactische problemen. Door de breuk in de 
continuïteit is deze schaal minder goed bruikbaar als ernstschaal voor de 
syntactische problematiek, en dient hij meer als een klinische uitspraak over het type 
syntactische problemen. 
Ten derde is niet helemaal duidelijk waarom er een aparte schaal voor 
Geautomatiseerde Taal moet zijn: dit is namelijk geen apart linguïstisch niveau. Het 
vóórkomen van geautomatiseerd taalgebruik zou eigenlijk beter meegenomen 
kunnen worden bij de beoordeling van de Semantische Structuur. In feite wordt 
geautomatiseerde taal hier nu al bij betrokken, want bij Semantische Structuur wordt 
onder andere het aantal ‘inhoudsloze frasen’ beoordeeld, wat naar alle 
waarschijnlijkheid niet veel méér zegt dan het aantal ‘stereotypen’ en het aantal 
‘taalautomatismen’ dat bij Geautomatiseerde Taal wordt bekeken. 
Tenslotte geldt voor de beoordelingsschalen van de AAT wat ook voor de meeste 
andere beoordelingsschalen geldt: een verschil tussen twee punten heeft niet 
noodzakelijk overal op de schaal dezelfde ‘waarde’. 
Ondanks deze nadelen lijken de beoordelingsschalen van de AAT geschikt voor 
gebruik in de acute fase en, zij het in beperkte mate, voor het weergeven van het 
herstelverloop vanaf de acute fase. 
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In vergelijking met de SAN-test, die alleen een beoordelingsschaal voor 
‘communicatief vermogen’ heeft, geeft de AAT, naast een vrijwel identieke schaal 
voor ‘communicatief gedrag’, ook iets meer gedetailleerde informatie over de 
verschillende linguïstische niveaus. Bij gebrek aan beter (de ideale beoordelings-
schaal is ongetwijfeld een illusie), zullen de AAT-beoordelingsschalen dan ook 
gebruikt worden in dit onderzoek (zie ook paragraaf 4.4.2). 
 
 
3.2.2 Objectieve kwantitatieve spontane-taalmaten 
 
Pas in de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw werd een begin gemaakt 
met het ontwikkelen van objectieve kwantitatieve spontane-taalmaten. De eerste 
aanzet werd hiertoe gegeven door wetenschappers van de zogeheten “Bostonse 
school”, waartoe wetenschappers als Geschwind, Goodglass en Kaplan behoren.  
Zo maakten Howes & Geschwind (1964) gebruik van het spreektempo (aantal 
woorden per minuut), het aantal onmiddellijke herhalingen, de frequentie van 

functiewoorden (voegwoorden, preposities, lidwoorden, hulpwerkwoorden en 
dergelijke) en de distributie van de woordfrequentie om twee typen afasie te kunnen 
onderscheiden. De gegevens van afatische patiënten werden daarbij in grafieken 
vergeleken met het bereik van gezonde proefpersonen. 
Goodglass, Quadfasel & Timberlake (1964) gebruikten de “Phrase Length Ratio” 
(de zinslengteratio), die berekend werd door het aantal woordgroepen van meer dan 
vijf woorden te delen door het aantal woordgroepen van één of twee woorden; 
woordgroepen werden onderscheiden door te tellen hoeveel woorden achter elkaar 
werden uitgesproken, zonder aarzeling of pauze. Ook hiermee zouden twee typen 
afasie (niet-vloeiend en vloeiend) objectief van elkaar gescheiden kunnen worden. 
Een probleem met deze maat is dat er stilzwijgend van uit wordt gegaan dat er altijd 
wel woordgroepen van één of twee woorden in een sample voorkomen. Zou dit 
namelijk niet het geval zijn, dan is de maat niet te berekenen omdat er door nul 
wordt gedeeld. Ook is het vreemd dat een maat voor zinslengte een deel van de 
mogelijke ‘zinnen’ volstrekt negeert, te weten: woordgroepen van drie of vier 
woorden.  
Hoewel beide pogingen om verschillende afasietypen objectief te onderscheiden 
uiteindelijk niet slaagden (zie: Prins, 1987), hebben deze onderzoeken wel enige 
invloed gehad op de keuzes voor bepaalde taalmaten van latere onderzoeken. 
Spreektempo is bijvoorbeeld nog steeds een gangbare spontane-taalmaat, maar ook 
in later gedefinieerde maten als de type-tokenratio (TTR) en de gemiddelde 

uitingslengte (Mean Length of Utterance, MLU) zijn nog sporen zichtbaar van deze 
eerste spontane-taalmaten.  
In de zeventiger jaren werd in Nederland een spontane-taalanalyse ontwikkeld met 
30 objectieve spontane-taalmaten30 (Wagenaar, Snow & Prins, 1975). 
Achtentwintig31 van deze taalmaten werden gebruikt in een groepsonderzoek met 81 
afatische patiënten waarin het verschil in herstel werd onderzocht tussen de scores 

                                                           
30 Vier van deze spontane-taalmaten waren in feite scores op een 7-puntsbeoordelingsschaal die gebaseerd 
was op Goodglass & Kaplan (1972).  
31 Drie van deze taalmaten waren in feite scores op een 7-puntsbeoordelingsschaal (zie vorige noot). 
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op de objectieve spontane-taalmaten enerzijds en een tweetal begripstests anderzijds 
(Prins et al., 1978). Hierbij werd voor het eerst gebruik gemaakt van een groot aantal 
objectieve taalmaten om de spontane taal van groepen afatische patiënten te 
analyseren; het herstel van individuele patiënten op de afzonderlijke spontane-
taalmaten bleef echter nog buiten beschouwing. Vervolgens werden de spontane-
taalmaten ook gebruikt voor een uitgebreide studie naar het effect van taaltherapie 
op de spontane taal van afatische patiënten. Dit resulteerde in diverse publicaties, 
opgenomen in het proefschrift van Prins (1987). De spontane-taalmaten die in deze 
onderzoeken gebruikt werden, konden aan de hand van een factoranalyse verdeeld 
worden in een zestal clusters. Deze factoranalyse is daarna nog verfijnd in 
Vermeulen, Bastiaanse & Van Wageningen (1989), op basis van 16 spontane-
taalmaten (in combinatie met een beoordelingsschaal voor articulatie en een 
benoemtest).  
 
In een aantal publicaties over objectieve spontane-taalmaten staan ook de 
gemiddelden en standaarddeviaties van de onderzochte groepen op elke taalmaat 
vermeld.  
Wagenaar et al. (1975) melden deze gegevens voor niet-vloeiende, vloeiende en 
‘gemengde’ afatische patiënten, en in Prins et al. (1978) zijn ook de gegevens van 
een controlegroep opgenomen (10 niet afatische CVA-patiënten en 8 familieleden 
van CVA-patiënten). Vermeulen & Bastiaanse (1984) geven gemiddelden, SD’s en 
ranges weer voor een controlegroep van 16 gezonde bewoners van een 
bejaardentehuis en voor een onderzoeksgroep van 121 afatici. Van 38 van deze 
patiënten zijn de gegevens ook per type geordend (11 patiënten met een afasie van 
Broca, 14 patiënten met een afasie van Wernicke en 13 patiënten met een 
amnestische afasie). In Edel, Ferwerda, Oskam, Pulles, Ran, Witten & Van der Zee 
(1989), een onderzoeksgroep onder begeleiding van Prins, staan groepsgegevens 
(gemiddelden en standaarddeviaties) van 14 normale volwassenen, 14 afatici, 11 
bejaarden en 11 demente patiënten, onder andere voor een aantal objectieve 
taalmaten. 
 
Naast de genoemde groepsonderzoeken, waarbij de resultaten van alle afatici werden 
afgezet tegen niet-afatische proefpersonen en soms een selectie nog apart werd 
bekeken op basis van vloeiendheid of type, zijn er ook enkele onderzoeken die met 
objectieve spontane-taalmaten individuele gevallen of subgroepen afatici hebben 
bekeken. 
De eerder genoemde studie van Holland et al. (1985) is vooral opmerkelijk omdat 
hierin ook diverse pragmatische taalmaten worden gebruikt om het herstel van een 
acute afatische patiënt te bekijken (zie paragraaf 1.7 en 2.3.3). Helaas zijn er voor 
geen van de gebruikte linguïstische of pragmatische taalmaten duidelijke normen of 
groepsgegevens vermeld.  
Een andere manier om naar de spontane taal te kijken is op basis van teksteenheden 
(Text Units of TU’s). In een aantal publicaties (onder andere: Edwards & Garman, 
1989; Edwards, Garman & Knott, 1993; Edwards & Knott, 1994; Bastiaanse, 
Edwards & Kiss, 1996) wordt gekeken naar de verdeling van verschillende soorten 

TU’s (te weten: Unclear, Minor, Lexical, Phrasal en Clausal TU’s) bij afatische 
patiënten en controlegroepen. De onderzochte samples hadden daarbij een omvang 
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van 100 TU’s (ongeveer 300 à 400 woorden). De grammaticale analyse die met deze 
samples wordt verricht, kan vrij gedetailleerd zijn. In Bastiaanse et al. (1996) wordt 
bijvoorbeeld ook gekeken naar de verdeling van hoofd- en bijzinnen, de verdeling 

van lexicale bijwoorden en bijwoorden die uit meerdere elementen bestaan, de 
verdeling van lexicale werkwoorden en koppelwerkwoorden, de verdeling van 

werkwoorden met verschillende aantallen argumenten en de type-tokenratio (TTR). 
Met name voor vloeiende patiënten kan een dergelijke analyse in principe nuttige 
informatie opleveren. Wil men echter alle patiënten in de acute fase bekijken, dan 
stuit het gebruik van TU’s als basiseenheid op een aantal problemen. Ten eerste 
komt niet elke patiënt in de acute fase tot 100 TU’s en is extrapolatie van het aantal 
TU’s moeilijk omdat het eenheden van zeer uiteenlopende lengte kunnen zijn. Ten 
tweede is het onderscheiden van TU’s op zichzelf al een complexe procedure, die 
niet alleen veel linguïstische expertise vraagt, maar ook erg tijdrovend is. Bovendien 
levert deze analyse voornamelijk syntactische informatie (en enige lexicale 
informatie) op en worden dus niet alle linguïstische niveaus hiermee voldoende 
onderzocht. Ten derde is van veel van de gebruikte taalmaten niet duidelijk in 
hoeverre een afwijking van de norm (de controlegroep) problematisch is in het 
dagelijks leven: hoeveel koppelwerkwoorden, werkwoorden met twee argumenten 
of bijzinnen moet iemand produceren om zich op een effectieve manier uit te 
drukken?  
Hoewel deze manier van analyseren dus zeker zinvol kan zijn om deelgebieden (met 
name het syntactisch niveau) bij chronische afasiepatiënten beter in kaart te brengen, 
zal zij voor de analyse van alle patiënten in de acute fase minder bruikbaar zijn. 
 
Om aan de hand van spontane-taalmaten de taalsamples van individuele patiënten 
vanaf de acute fase te kunnen beoordelen, is de beschikbaarheid van groepsgegevens 
zoals gemiddelden en standaarddeviaties een noodzakelijke voorwaarde. De eerder 
genoemde groepsonderzoeken die dergelijke gegevens hebben verzameld en 
gepubliceerd, zijn dan ook in principe geschikt als referentiekader voor individuele 
patiënten in de acute fase. Daarbij moet echter niet uit het oog worden verloren dat 
deze onderzoeken ook beperkingen kennen: zo zijn de controlegroepen niet erg 
omvangrijk, worden er soms verschillende soorten proefpersonen als controles 
gebruikt en leveren sommige taalmaten dermate lage gemiddelden op dat de 
validiteit van die maten twijfelachtig wordt.  
Een andere belangrijke voorwaarde is dat de taalmaten bruikbaar zijn bij alle 
afatische patiënten, en dus niet alleen bij patiënten van een specifiek type. In 
concreto betekent dit dat taalmaten die bijvoorbeeld uitsluitend uitgerekend kunnen 
worden bij zeer omvangrijke samples of bij samples met een simpele 
uitingsstructuur, niet de voorkeur krijgen bij het in kaart brengen van spontaan 
herstel vanaf het begin van de acute fase. 
 
In tabel 3.1 zijn alle spontane-taalmaten uit vijf van de genoemde publicaties op een 
rij gezet: Wagenaar et al. (1975); Prins et al. (1978); Vermeulen & Bastiaanse 
(1984); Vermeulen et al. (1989) en Edel et al. (1989). Het streven was daarbij om 
vergelijkbare taalmaten uit de verschillende onderzoeken zoveel mogelijk bij elkaar 
te zetten. 
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Tabel 3.1 Spontane-taalmaten waarvoor gemiddelden en standaarddeviaties beschikbaar zijn voor 
Nederlandstalige afatische patiënten en gezonde proefpersonen. 

Onderzoek 
 
 

Spontane-taalmaat 

W, S 
& P 
(1975) 

P, S & 
W 
(1978) 

V & B 
(1984) / 
V, B & v. 
W (1989) 

Edel et al. 
(1989) 

Snelheid     

Spreektempo X X X X 

Aantal en lengte uitingen     

Aantal uitingen in 6 minuten X X   
Gemiddelde uitingslengte; MLU X X X X 
Percentage uitingen korter dan 5 woorden (op aantal 
uitingen) 

X X   

Gemiddelde uitingslengte van de drie langste uitingen X    

Complexiteit en correctheid uitingen     

Percentage complexe uitingen (op aantal uitingen) X X   
Aantal samengestelde zinnen (op 300 woorden)    X 
Percentage syntactische vermengingen (op aantal uitingen) X X   
Percentage woordvolgordefouten (op aantal uitingen) X X   
Percentage foute tijdsmarkeringen (op aantal uitingen) X X   
Percentage overige grammaticale fouten (op aantal uitingen) X X   
Aantal ongrammaticale uitingen (op 300 woorden)    X 

Inhouds- en functiewoorden     

Verhouding aantal inhoudswoorden op aantal 
functiewoorden 

X X  X 

Percentage substituties van functiewoorden (op aantal 
functiewoorden) 

X X   

Percentage gedeleerde functiewoorden (op aantal uitingen) X X   
Percentage gedeleerde inhoudswoorden (op aantal uitingen) X X   
Aantal verschillende inhoudswoorden op totaal aantal 
inhoudswoorden (TTR) 

  X X 

Woordsoorten     

Percentage zelfstandige naamwoorden (op aantal woorden) X X   
Aantal zelfstandige naamwoorden (op 300 woorden)    X 
Verhouding pers. voornaamwoorden op aantal zelfstandige 
naamwoorden 

X X   

Verhouding alle pronomina op aantal inhoudswoorden X X   
Aantal hulpwerkwoorden (op 300 woorden)   X X 
Aantal voegwoorden (op 300 woorden)   X  
Aantal voorzetsels (op 300 woorden)   X  
Aantal voorzetselgroepen (op 300 woorden)    X 
Aantal deiktische woorden (op 300 woorden)    X 
Aantal stopwoorden / Ja en Nee (op 300 woorden)    X 
P= Prins, S= Snow, W= Wagenaar, V= Vermeulen, B= Bastiaanse, v. W= van Wageningen. 
X = Spontane-taalmaat gebruikt in onderzoek. 
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Tabel 3.1 Spontane-taalmaten waarvoor gemiddelden en standaarddeviaties beschikbaar zijn voor 
Nederlandstalige afatische patiënten en gezonde proefpersonen (vervolg). 
Onderzoek 

Spontane-taalmaat 

W, S 
& P 
(1975) 

P, S & 
W 
(1978) 

V & B 
(1984) / 
V, B & v. 
W (1989) 

Edel 
et al. 
(1989) 

Fouten en foutvermijdend gedrag     

Aantal seconden onverstaanbaar X X X  
Percentage zelfcorrecties (op aantal uitingen) X X   
Percentage automatismen (op aantal uitingen) X X   
Percentage imitaties (op aantal uitingen) X X   
Aantal ellipsen (op 300 woorden)    X 
Percentage literale parafasieën (op aantal inhoudswoorden) X X   
Aantal literale parafasieën (op 300 woorden)    X 
Aantal foneemtransposities (op 300 woorden)   X  
Aantal foneemtoevoegingen (op 300 woorden)   X  
Aantal foneemsubstituties (op 300 woorden)   X  
Aantal consonantclusterreducties (op 300 woorden)   X  
Percentage verbale parafasieën (op aantal inhoudswoorden) X X   
Aantal semantische parafasieën (op 300 woorden)   X X 
Aantal irrelevante parafasieën (op 300 woorden)   X X 
Percentage neologismen (op aantal inhoudswoorden) X X   
Aantal neologismen (op 300 woorden)   X X 
Percentage literale perseveraties (op aantal uitingen) X X   
Aantal literale perseveraties (op 300 woorden)   X X 
Percentage verbale perseveraties (op aantal uitingen) X X   
Aantal verbale perseveraties (op 300 woorden)    X 
Aantal thematische perseveraties (op 300 woorden)    X 
Aantal lege woorden (op 300 woorden)   X  
Aantal indefinita (op 300 woorden)    X 
P= Prins, S= Snow, W= Wagenaar, V= Vermeulen, B= Bastiaanse, v. W= van Wageningen. 
X = Spontane-taalmaat gebruikt in onderzoek. 
 
In de tabellen is daarom een indeling gemaakt op basis van zes categorieën:  
 

1. Snelheid 
2. Aantal en lengte van de uitingen 
3. Complexiteit en correctheid van de uitingen 
4. Inhouds- en functiewoorden 
5. Woordsoorten 
6. Fouten en foutvermijdend gedrag. 

 
Bij het opstellen van deze categorieën is vooral gekeken naar overeenkomsten in wat 
er gemeten of geteld moest worden voor de berekening van de verschillende 
taalmaten. Ook is aan de hand van deze categorieën makkelijk te zien welke 
basisbegrippen moeten worden onderscheiden om de taalmaten te kunnen berekenen 
(respectievelijk: spreektijd en woorden; uitingen; complexe uitingen en 
correcte/foutieve uitingen; inhoudswoorden en functiewoorden; verschillende 
woordsoorten; verschillende soorten fouten en foutvermijdend gedrag). 
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Voor de in de tabellen opgenomen spontane-taalmaten zijn minimaal gemiddelden 
en standaarddeviaties beschikbaar voor (Nederlandstalige) afatische patiënten en 
voor een controlegroep van niet-afatische proefpersonen (zie paragraaf 4.4 voor het 
verdere gebruik van deze gegevens). De eerder genoemde syntactische taalmaten op 
basis van Text Units zijn niet in de tabellen opgenomen, gezien de hierboven 
geconstateerde beperkte geschiktheid van deze maten voor het beschrijven van 
spontaan herstel in de acute fase.  
 
Bij nadere bestudering van de tabellen blijkt dat er sterke overeenkomsten zijn 
tussen de verschillende onderzoeken. Zo zijn er in al deze onderzoeken taalmaten 
voor het spreektempo, de MLU, literale parafasieën, verbale/semantische 
parafasieën, neologismen en literale perseveraties terug te vinden. Er is echter ook 
een duidelijk verschil. In de publicaties van Wagenaar, Snow en Prins worden 
namelijk samples van een bepaalde tijdsduur (6 minuten) gebruikt voor de 
berekening van de taalmaten. De scores op de meeste taalmaten worden uitgerekend 
door het aantal keren dat een bepaald verschijnsel voorkomt te delen op het totale 
aantal uitingen of het totale aantal inhoudswoorden, zodat een percentage 
(bijvoorbeeld 70%) of een ratio (bijvoorbeeld 0.7) wordt verkregen. Zowel in de 
publicaties van Vermeulen en Bastiaanse als in Edel et al. (1989) wordt echter een 
vast aantal van 300 woorden gehanteerd, zodat de scores vooral in concrete aantallen 
worden uitgedrukt en niet in percentages of ratio’s.  
 
In grote lijnen verschillen de onderzoeken verder vooral op uitingsniveau en dan met 
name op de gebruikte syntactische maten. Hierbij richten Wagenaar, Snow en Prins 
zich op de frequentie van ongrammaticale constructies, functiewoorden en 
pronomina, terwijl Vermeulen en Bastiaanse zich bezighouden met de frequentie 
van woordsoorten die een indicatie kunnen geven van de syntactische complexiteit 
(hulpwerkwoorden, voegwoorden, voorzetsels). Edel en collega’s lijken een selectie 
gemaakt te hebben van de syntactische taalmaten uit beide onderzoeksgroepen. 
Daarnaast valt op dat op semantisch niveau zowel Vermeulen en Bastiaanse als Edel 
en collega’s ‘empty speech’ analyseren (respectievelijk aan de hand van de 
taalmaten lege woorden en indefinita), terwijl een dergelijke taalmaat bij Wagenaar, 
Snow en Prins lijkt te ontbreken; wel zou op basis van het percentage automatismen 
en van de taalmaten voor het pronomina-gebruik indirect ook het beeld van ‘empty 
speech’ kunnen ontstaan. Tot slot dient vermeld te worden dat Edel en collega’s een 
taalmaat stopwoorden / ja en nee hebben, die bij de anderen ontbreekt.  
 
Zoals gezegd voldoen de hierboven besproken taalmaten in ieder geval aan de 
noodzakelijke voorwaarde dat er gemiddelden en standaarddeviaties beschikbaar 
zijn voor afatische en niet-afatische groepen. Gezien het geringe aantal onderzoeken 
dat aan deze voorwaarde voldoet, is het misschien onrealistisch om meer eisen te 
stellen aan de beschikbare gegevens. Toch kan het geen kwaad even stil te staan bij 
enkele beperkingen en problemen rondom het gebruik van spontane-taalmaten, met 
name in de acute fase. Hiermee is namelijk ook de geringe populariteit van 
spontane-taalmaten voor een groot deel te verklaren. In de volgende paragraaf zullen 
deze beperkingen en problemen worden toegelicht.  
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3.3 Beperkingen en problemen 
 
Hoewel spontane taal de focus zou moeten zijn van elk onderzoek dat zich richt op 
het (al dan niet spontane) herstelverloop van afasie, is dit bij lange na niet het geval. 
Weliswaar gebruiken veel afasiologische onderzoeken beoordelingsschalen voor de 
spontane taal (meestal als onderdeel van een gestandaardiseerde afasietest zoals de 
AAT of de BDAE), maar daartegenover staat dat slechts enkele onderzoeken 
daadwerkelijk geprobeerd hebben om objectieve spontane-taalmaten te ontwikkelen, 
laat staan reeds ontwikkelde taalmaten te gebruiken om herstelverloop te meten. In 
deze paragraaf zal een aantal redenen worden gegeven voor de beperkte populariteit 
van objectieve spontane-taalmaten in het algemeen, en voor de acute fase en het 
bekijken van het herstelverloop in het bijzonder. 
 
Het voornaamste probleem met de meeste objectieve spontane-taalmaten is het 
ontbreken van betrouwbare normen, zowel voor een afatische populatie als voor een 
‘gezonde’ populatie. Een extra complicatie daarbij is dat dergelijke normen voor 
elke taal afzonderlijk opgesteld moeten worden. Voor het Nederlands zijn er 
onderzoeksgegevens beschikbaar van de in tabel 3.1 genoemde onderzoeken, maar 
daarbij dient te worden opgemerkt dat alleen bij Wagenaar et al. (1975) en Prins et 
al. (1978) enige betrouwbaarheidsgegevens worden vermeld (te weten: de 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de beoordelingsschalen). In Vermeulen & 
Bastiaanse (1984) wordt verwezen naar de betrouwbaarheidsgegevens van de SAN-
test voor de objectieve spontane-taalmaten Spreektempo en MLU en de 
beoordelingsschaal Articulatie. De betrouwbaarheidscijfers die in deze twee studies 
vermeld worden liggen overigens tussen de .81 en de .95. Voor wetenschappelijke 
doeleinden is een betrouwbaarheid van .60 voldoende, om personen te classificeren 
aan de hand van een test wordt een betrouwbaarheid van minimaal .80 verstandig 
geacht (Meuffels, 1992). Edel et al. (1989) vermelden geen betrouwbaarheids-
gegevens, maar de meeste gebruikte taalmaten zijn gelijk aan of vergelijkbaar met 
de taalmaten die in de andere onderzoeken worden genoemd. Gezien het feit dat de 
genoemde grootschalige onderzoeken al melding maken van gebrek aan tijd en 
middelen om voor alle maten de betrouwbaarheid uit te rekenen, is in dit proefschrift 
de aanname gehanteerd dat de spontane-taalmaten in principe betrouwbaar te 
berekenen zijn, met andere woorden dat met name het coderen van de samples door 
dezelfde beoordelaar op een later tijdstip geen grote verschillen zou opleveren 
(intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid), en dat de verschillen in codering tussen 
verschillende beoordelaars niet zou leiden tot een betrouwbaarheid onder .80. Wel 
dient hierbij de kanttekening geplaatst te worden, dat het hoog tijd wordt om 
betrouwbare en bruikbare normen te ontwikkelen voor een groot aantal spontane-
taalmaten, niet alleen voor afasiologische doeleinden, maar ook om bijvoorbeeld 
vroege indicaties te kunnen krijgen voor de ontwikkeling van dementiesyndromen 
waarbij het taalvermogen wordt aangetast.  
 
Een tweede probleem met spontane-taalmaten in het algemeen is de grote diversiteit 
tussen de verschillende samples. Het is inmiddels gebruikelijk dat er in spontane-
taalinterviews vragen worden gesteld over een aantal standaardonderwerpen, maar 
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elke patiënt heeft een eigen antwoord op deze vragen en een eigen manier om dit 
antwoord te formuleren. Verder dient hier te worden opgemerkt dat de vragen die in 
de acute fase gesteld kunnen worden niet altijd passend zijn in de chronische fase 
(en andersom). Bij het eerste onderzoek zijn algemene vragen zoals wat doet/deed u 

voor werk? of wat zijn uw hobby’s? bijna onvermijdelijk (de onderzoeker kent de 
afatische patiënt namelijk nog niet), maar bij herhaald onderzoek worden deze 
vragen minder natuurlijk, omdat de gevraagde informatie inmiddels wel bekend mag 
worden verondersteld. Een eventuele aanpassing van de vragen is dan ook 
begrijpelijk, maar kan er toe leiden dat samples van dezelfde patiënt minder goed 
met elkaar te vergelijken zijn. Voor een dergelijk probleem is geen pasklare 
oplossing voorhanden, maar bij de evaluatie van spontane-taalmaten als 
meetinstrument dient hier wel rekening mee te worden gehouden.  
 
Een derde beperking van spontane-taalmaten, met name in de acute fase, wordt 
zichtbaar bij het verkrijgen van spontane-taalsamples van voldoende omvang. Is het 
in de chronische fase vaak al moeilijk om binnen afzienbare tijd een sample van een 
voldoende aantal woorden te verzamelen bij niet-vloeiende patiënten, in de acute 
fase is het vanwege de slechte fysieke conditie van de patiënten meestal niet eens 
mogelijk om een gesprek net zo lang te laten voortduren tot een voldoende aantal 
woorden is bereikt. Tot op zekere hoogte kan het extrapoleren van de gegevens 
(vermenigvuldigen met een bepaalde factor om een bepaald standaard aantal te 
bereiken) een mogelijke oplossing zijn, zij het geen ideale.  
 
Tot slot speelt, zoals in hoofdstuk 2 al werd vermeld, ook de tijdsinvestering een 
belangrijke rol bij de geringe populariteit van objectieve spontane-taalmaten. Voor 
de patiënt zal het weliswaar minder tijd en moeite kosten om een aantal minuten met 
een onderzoeker te spreken dan om een paar uur onderworpen te worden aan 
formele taaltests, maar voor de onderzoeker kost het uitwerken en analyseren van 
spontane-taalsamples aanzienlijk meer tijd en energie dan het scoren van een 
gestandaardiseerde taaltest.  
 
Het moge duidelijk zijn dat het gebruik van spontane-taalmaten nog verre van 
probleemloos is, wat de meeste onderzoekers er waarschijnlijk van weerhoudt om 
dergelijke maten te hanteren. Gezien het eerder genoemde belang van spontane taal 
als indicator voor het herstel van de patiënt, is deze terughoudendheid ten dele 
onterecht. Ondanks het ontbreken van betrouwbare normen, de grote variatie tussen 
verschillende taalsamples, de problemen bij het verzamelen van taalsamples van 
voldoende omvang in de acute fase en de grotere tijdsinvestering die nodig is voor 
het uitwerken en analyseren van spontane-taalsamples, is er in dit onderzoek dan 
ook voor gekozen om al in de acute fase objectieve spontane-taalmaten te gebruiken, 
zodat ook de vroege veranderingen in de spontane taal bestudeerd konden worden. 
Daarbij zal natuurlijk wel in sterke mate rekening moeten worden gehouden met de 
genoemde problemen en beperkingen van spontane-taalmaten.  
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3.4 Samenvatting en conclusie 
 
In dit hoofdstuk zijn twee verschillende manieren aan de orde gekomen om 
metingen te verrichten aan de hand van de spontane taal: beoordelingsschalen van de 
spontane taal en objectieve spontane-taalmaten. 
Van de besproken beoordelingsschalen leken de schalen van de SAN-test en van de 
(Nederlandse versie van de) AAT nog het meest geschikt voor het beoordelen van 
veranderingen in de acute fase, al zijn beide beoordelingssystemen hiervoor niet 
specifiek ontwikkeld en zijn ze dan ook zeker niet ideaal te noemen. De voorkeur 
werd gegeven aan de beoordelingsschalen van de AAT vanwege de hierin 
opgenomen verdeling in verschillende linguïstische niveaus. 
Daarnaast zijn er ook objectieve spontane-taalmaten voor het Nederlands 
ontwikkeld, die ook bruikbaar zouden kunnen zijn in de acute fase. Normgegevens 
hiervoor zijn echter slechts in beperkte mate voorhanden, en de betrouwbaarheid van 
de taalmaten moet voorlopig nog worden aangenomen, al zijn er in verschillende 
onderzoeken wel aanwijzingen gevonden dat de betrouwbaarheid van een aantal 
specifieke objectieve spontane-taalmaten (en beoordelingsschalen) voldoende is. 
Afgezien van de beperkte gegevens over de betrouwbaarheid zijn er diverse andere 
problemen met (zowel objectieve als subjectieve) spontane-taalmaten, die enerzijds 
voortkomen uit de grote variatie in samples die mogelijk is op basis van een 
spontane-taalinterview, en anderzijds uit de samplegrootte, die in de acute fase voor 
niet-vloeiende patiënten meestal niet voldoende is. Extrapolatie zou hierbij uitkomst 
kunnen bieden. Ook de tijdsinvestering die gevraagd wordt voor het uitwerken en 
analyseren van spontane-taalsamples kan voor veel onderzoekers bezwaarlijk zijn.  
Op basis van de beschikbare meetinstrumenten voor de spontane taal, zowel de 
subjectieve beoordelingsschalen als de objectieve(re) spontane-taalmaten, kan 
geconcludeerd worden dat het mogelijk moet zijn om hiermee het spontane herstel 
in de spontane taal van afasiepatiënten in de acute fase te onderzoeken. Gezien de 
genoemde beperkingen van deze meetinstrumenten zal dit onderzoek echter een 
verkennend karakter moeten hebben. De opzet van dit onderzoek zal in het volgende 
hoofdstuk nader uitgewerkt worden.  
 




